
Van: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 15:29 
CC: Studentparticipatie <Studentparticipatie@hu.nl>; bestuurlijkactiefuu 
<bestuurlijkactiefuu@uu.nl> 
Onderwerp: Corona: advies voor Studentenorganisaties 
 
Beste bestuursleden, 
 
Met het oog op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus kunnen we ons voorstellen dat er 
vragen bij jullie leven. Vandaar dat wij jullie deze mail sturen.  
Wij adviseren jullie om de landelijke richtlijnen van het RIVM te volgen. Op dit moment is preventie 
het belangrijkste. In het verlengde hiervan geven we jullie de volgende adviezen (in de bijlage in 
pdf): 

a. Wanneer moeten je leden vanwege het coronavirus thuis blijven? 
Dit is het geval als je leden hebt die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dit 
geldt voor de volgende groepen mensen: 
• Huisgenoten van patiënten met het coronavirus 
• Mensen die in de afgelopen twee weken in een land/regio zijn geweest met wijdverspreide 

verspreiding van het coronavirus of contact hebben gehad met een patiënt met het 
coronavirus en die momenteel gezondheidsklachten (hoesten of kortademigheid of koorts) 
hebben. Het gaat op dit moment om de volgende gebieden:  

o China (inclusief Hong Kong en Macau) 
o Singapore 
o Zuid-Korea 
o Iran 
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-

Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 
 

Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus. Het advies aan deze mensen is om thuis 
uit te zieken en anderen niet te besmetten. Zie RIVM vragen en antwoorden. 
 

b. Wat als de klachten erger worden? 
Adviseer je leden om: 
• Contact op te nemen met de huisarts of GGD als de klachten (hoesten, kortademigheid of 
koorts) erger worden.  
• Jullie (als bestuur) hierover te informeren.  
Wij vragen jullie vervolgens om ook de UU en HU te informeren. Dit kan via coronavirus@uu.nl 
en via info@hu.nl.  

c. Moet je studentenorganisatie extra hygiënemaatregelen nemen? 
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, zijn: 
• Was je handen regelmatig grondig (met water en zeep) volgens instructies RIVM 
• Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is 
• Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg 
De UU en HU hebben bestaande hygiënemaatregelen uitgebreid met een extra maatregel, 
namelijk dat we een ieder verzoeken geen handen te schudden. 

 
d. Kan ik groepsbijeenkomsten laten doorgaan? 

Vooralsnog is er geen reden om (internationale) bijeenkomsten van groepen mensen te 
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annuleren. Wel is het belangrijk om precies in kaart te brengen wie aanwezig zal zijn (inclusief 
mailadressen). Houd de updates op de websites van de UU en HU in de gaten. Als de situatie 
wijzigt, wordt de informatie daar aangepast. 
 

e. Hoe zit het met reizen e.d. ? 
Zijn jullie van plan om naar het buitenland te gaan bijvoorbeeld voor de jaarlijkse skireis? Controleer 
vooraf altijd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meest actuele informatie 
vind je op Nederland Wereldwijd. Meer informatie over reizen vind je ook op de website van de UU 
of op AskHU (met inlog).   

 
Vragen en informatie 
Nogmaals: de meest actuele informatie vind je op onze websites. Daar staat ook een link naar alle 
relevante informatie van het RIVM en de GGD.  

Met vriendelijke groet, 
  
Namens de HU & UU, 
Lisa Sanders en Anne Hamburger 
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